
 

 
Vláda České republiky 
 
doručeno datovou schránkou 
 
K rukám: 
1. pana Ing. Jiřího Rusnoka, premiéra Vlády ČR,  
2. pana Ing. Jana Fischera, CSc., 1. místopředsedy vlády, ministra financí,  
3. pana Ing. Martina Peciny, místopředsedy vlády, ministra vnitra, 
4. pana PhDr. Jana Kohouta, ministr zahraničních věcí, 
5. pana Ing. Vlastimila Picka, ministra obrany, 
6. paní Mgr. Marii Benešové, ministryni spravedlnosti, 
7. pana Ing. Františka Koníčka, ministra práce a sociálních věcí, 
8. pana Doc. Ing. Jiřího Cieńciała, CSc., ministra průmyslu a obchodu, 
9. pana MUDr. Martina Holcáta, MBA, ministra zdravotnictví, 
10. pana Prof. RNDr. Dalibora Štyse, CSc., ministra školství, mládeže a tělovýchovy, 
11. pana Ing. Miroslava Tomana, CSc., ministra zemědělství, 
12. pana Bc. Zdeňka Žáka, ministra dopravy, 
13. pana Mgr. Františka Lukla, MPA, ministra pro místní rozvoj, 
14. pana Mgr. Tomáše Jana Podivínského, ministra životního prostředí, 
15. pana Mgr. Jiřího Balvína, ministra kultury, 
 
V Praze dne 17. prosince 2013 
 

Výzva Oživení, o. s. a Otevřené společnosti, o. p. s. členům Vlády ČR 
 
Vážení členové vlády, 
 
Oživení, o. s. ve spolupráci s Otevřenou společností o. p. s. provedlo monitoring usnesení Vlády 
ČR, ve kterém se zaměřilo na informace o chystaných nadlimitních zakázkách zadávaných 
v jednacím řízení bez uveřejnění (dále jen JŘBÚ) podle § 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, o nichž jsou ministři a vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy povinni 
informovat Vládu ČR podle usnesení Vlády ČR č. 246 ze dne 10. dubna 2013.  
 
Na jednáních Vlády ČR od 4. září do 11. prosince 2013 jste byli informováni o celkem 78 
nadlimitních státních zakázkách v úhrnné hodnotě 2,854 mld. Kč bez DPH, které jsou nebo 
budou zadány bez soutěže v JŘBÚ. Za stejné období v r. 2012 přitom byla bývalá vláda 
informována o 18 nadlimitních zakázkách zadávaných v JŘBÚ v celkové hodnotě 450 mil. 
Kč bez DPH.   
Z porovnání plyne, že během vaší vlády počet nadlimitních zakázek zadávaných v JŘBÚ enormně 
stoupl, a to více než 6 krát oproti bývalé vládě za stejné období. 
 
Vzhledem k našim zjištěním Vás vyzýváme: 
 
1. k okamžitému přijetí usnesení, které by rozšířilo stávající usnesení č. 246 z r. 2013 o 

povinnost uveřejnit základní informace o nadlimitních zakázkách zadávaných v JŘBÚ ve 
strojově čitelné podobě ve formátu: předkladatel informace, zadavatel, název a předmět 
veřejné zakázky, předpokládaná hodnota, oslovený dodavatel a předkládací zpráva, uvádějící 

především důvod, proč nelze vyhlásit soutěž, na stránkách Vlády ČR - www.vlada.cz, a to v době 
kdy jsou informace přijaty pro jednání vlády. 
 



 

2. k vysvětlení výrazného nárůstů nadlimitních státních zakázek zadávaných v JŘBÚ během vaší 
vlády od září do prosince 2013 oproti vládě minulé ve stejném období v r. 2012. 

 
Věříme, že naše zjištění přispějí k transparentnějšímu a hospodárnějšímu zadávání státních 
nadlimitních veřejných zakázek. 
 
S pozdravem 
 
Mgr. Martin Kameník, předseda Oživení, o. s., martin.kamenik@oziveni.cz  
 
Ing. Oldřich Kužílek, poradce pro otevřenost veřejné správy, Otevřená společnost o.p.s., 
kuzilek@otevrete.cz      
 
Příloha: 

• seznam nadlimitních veřejných zakázek pro informaci na jednání Vlády ČR od 4. 9. 2013 
do 11. 12. 2013 a od 5. 9. 2012 do 12. 12. 2012 (JRBU-vlada-2013-2012.xls).  
  
 

 


